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Teknisk data
Bruksområde: Utendørs
Bindemiddel: Silan/Siloxan
Utseende: Melkehvit i spann og klar som
tørr
Tørketid: +23°C 50 % RF: 1- 2 timer
Luft/Objekt temp: Min +10°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: Max 85%RF (65 % RF
optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull og lavtrykksprøyte
Forbruk: 
(Porøs) betong ca1m2/L
(Prefab.) betong 2,5-6,5m2/L
Lettbetong ca 1m2/L
Tegl 1-2m2/L
Forpakning: 10 liter
 
 
 
Helse o Miljø
Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy
rengjøres omgående etter maling. Flytende
malingrester og såpevann må ikke tømmes
i avløpet, men leveres til nærmeste
miljøstasjon. Tomemballasje leveres til
gjenvinning. For ytterligere informasjon - se
sikkerhetsdatabladet. 
Se: www.tomtogtort.no
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Produktbeskrivelse
Nordsjö Murtex Waterproof er en ferdigblandet
hydrofobisk impregneringsvæske, beregnet for
vannavvisende behandling på vertikale ubehandlede
mineralske underlag som puss, betong, tegl der man vil
bevare underlagets naturlige utseende.
Nordsjö Murtex Waterproof hindrer effektivt regnvann å
trenge inn kapillært i underlaget, og gir en vann- og
smussavvisende impregnering. Samtidig tillates fukt
innenfra å komme ut.
Nordsjö Murtex Waterproof forhindrer påvekst av alger og
sopp og forhindrer frostspenging.
Forbehandling
Underlaget skal være fast og rent for smuss, fett og andre
forurensninger.
Vask bort sopp og alger med egnet vaskemiddel.
Reparer skader, sprekker og andre defekter med egnet
produkt.
Dekk til vinduer, dører, metall, plast og andre ting som bør
beskyttes da produktet er vanskelig å fjerne når det er
tørket.
Skyll med mye vann umiddelbart på de områdene som er
utsatt for Nordsjö Murtex Waterproof.
Påføring
Rist dunken godt før bruk. For store områder anbefales
lavtrykkssprøyte, kan også påføres med pensel eller rull.
Kombiner lavtrykkssprøyte/rull og etterstryk med pensel
for å unngå renner. Hold sprøytemunnstykket rett og ca 10
cm. fra underlaget.
Påfør Nordsjö Murtex Waterproof vått-i-vått, nedenfra og
oppover til underlaget er mettet.
Forbruket varierer på hvor sugende underlaget er.
På porøse underlag, påføres to til tre strøk med 30
minutters mellomrom, for å mette underlaget.
Mindre sugende, tette underlag, for eksempel betong kan
det holde med en behandling.
Påfør aldri Nordsjö Murtex Waterproof hvis temperaturen
på flaten som skal behandles er under +10° C eller ved
høy relativ luftfuktighet (>85 %), eller i direkte sollys.
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